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Bestuursleden: Najib Achatbi, Wendy Aendekerk, Amna Bakija, Vera van Buuren, Matthijs Glerum, 
Gea Goudswaard, Ewa Mendys-Kamphorst, Hans Kramer, Alex Lagerwaard, Eric van Leeuwen, 
Caroline van Noordenne, Erfan Pourmohammadi, Sep Pouwels, Ellen de Regt, Carrie de Rond,  
Johan Roxs, Isabel Salomons, Saskia Spinhoven,  
 
Afwezig: Anton Haasnoot, Eric van Leeuwen, Pascal Merceij, Willeke Stekelenburg,  
Annemarie Swaak 
 
 
 

1 
Opening & Vaststelling agenda 
Caroline van Noordenne neemt het voorzitterschap waar  
Er is 1 belangstellende ouder: Divera van Til 

2  Verslag ALV November 2020 is vastgesteld 

3 
Jaarverslag dagelijks bestuur m.b.t. schooljaar 2020-2021 
Caroline geeft een korte samenvatting van het verslag.  
Het verslag is akkoord. 

4 

Verslag van de penningmeester over het jaar 2020 
Ewa geeft een korte samenvatting.  
De kascontrole is uitgevoerd door Hans en Caroline.  
Het verslag is goedgekeurd. 

5 

Verslag van de werkgroep verkiezingen (Rooster van aftreden, afscheid vertrekkende 
bestuursleden en aanstelling nieuwe bestuursleden) 
Er zijn 5 aftredende bestuursleden: Vera van Buuren, Gea Goudswaard, Eric van leeuwen, 
Pascal Merceij en Johan Roxs. 
De volgende kandidaten stellen zich kort voor en worden benoemd: Najib Achatbi, Wendy 
Aendekerk, Sep Pouwels, Carrie de Rond en Isabel Salomons. 
Voor de nieuwe bestuursleden wordt begin januari 2022 een kennismakingsavond 
georganiseerd met een programma om hen in te werken. Hans verzorgt deze avond. 
Aan alle bestuursleden wordt voor het schooljaar 2020-2021 decharge verleend. 

6 Pauze/ Start OVE 3 

7 Vanuit het DB 
- De notulen van OVE 2 zijn akkoord. 

8 

Vanuit de MR 
- Verslag overleg MR – RvT 18 november  
MR heeft positief geadviseerd over de vakantieregeling 
Rol RvT: heeft overleg met alle geledingen. Zij keuren schoolplan goed en stellen 
rector/bestuurder aan. 
Twee nieuwe conrectoren worden binnenkort aangesteld. 
De capaciteit van de zorg, n.a.v. het verhaal van Anne Martens in OVE 2, blijkt niet groot 
genoeg, na specifieke vragen hierover in de MR. 
-Enquête over EMC uren, dit punt wordt geagendeerd op de volgende OVE 
bestuursvergadering in januari 2022. 
- Samenstelling oudergeleding MR 
-aanbod en vorm van lesstof online, er zijn wat privacy issues.  
-het leerlingstatuut is aangepast: elke leerling heeft het recht de gemaakte toets fysiek in te 
zien om de gemaakte fouten te bekijken/ bespreken. (wanneer dit niet mag, dan mogen 
leerlingen dit direct melden bij de afdelings-coördinator.  
 
àVerzoek van OVE bestuur aan MR om hoge uitval van lessen te bespreken. 
-Zorgpunt Duits 2 HAVO 

9 

Bestuursaangelegenheden: 
- Taakverdeling OVE-bestuur (bijlage OVE3.9a en OVE3.9b) 
   Kandidaten MR: Amna Bakija is aftredend en herkiesbaar, Caroline van Noordenne stelt zich 
  Kandidaat. Amna en Caroline worden gekozen voor de MR. 
   Dagelijks bestuur: vacature secretaris: graag voor woensdag 1 december doorgeven dat je         
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secretaris wilt zijn. Wendy biedt zich aan als de voorbespreking online kan. 
Nieuwsbrief/ website:  
Ouderavonden en open dag: Sep Pouwels en Carrie de Rond 
ECE-bestuur (Educatief Centrum Emmaus): huiswerkinstituut: 2x per jaar (is veranderd door 
de komst van EMC uren. 1 ouder is voldoende: Saskia 
Kascommissie: Alex Lagerwaard zal Caroline gaan vervangen. 
- Terugkoppeling uit werkgroepen: doorschuiven naar volgende vergadering.  
- Komende activiteiten op school waar OVE-bestuur aanwezig is/wil zijn: mogelijk 
stoeltjesavond, maar waarschijnlijk zal deze online plaats vinden. 

 

Inkomend agendapunt: over resultaten 
Verslag Hans van gesprek met Raoul Majewski over de zorgelijke resultaten van een aantal 
toetsen in de bovenbouw, waaronder scheikunde. 
Raoul Majewski zal versneld in gesprek gaan met de sectie Scheikunde. Hij zal op 6 december 
met een actieplan komen n.a.v. een analyse van de betreffende resultaten. 
Advies aan leerlingen om zelf aan de bel te trekken bij docent of mentor (of coördinator) 
wanneer lesstof getoetst wordt die niet behandeld is. 
 

10 Rooster van vergadering en agendapunten worden gemaild naar de nieuwe bestuursleden 
Sluiting om 21.45u 

 
Datum volgende vergadering: 17-01-2022 
 
 


